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 Vadovaudamasi Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklas tvarkos aprašo daliniu pakeitimu, patvirtintu Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. 

birželio 17 d. sprendimu Nr. VI.TS-135, 

 p a k e i č i u Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. 1V-96 patvirtinto Mokinių ir vaikų priėmimo į Elektrėnų pradinę mokyklą tvarkos 

aprašo 9, 10, 15, 22 punktus, 21.2, 21.4 papunkčius ir išdėstau juos nauja redakcija: 

1. „9. Mokinių tėvų (globėjų) prašymai dėl priėmimo į naujai komplektuojamas 

pirmas klases (1 priedas) priimami kalendoriniais metais nuo sausio 2 d. iki balandžio 15 d. Į laisvas 

vietas dokumentai priimami ištisus metus.“; 

2. „10. Mokinių tėvų (globėjų) prašymai dėl priėmimo į Mokyklos PD grupę (2 

priedas) priimami nuo sausio 2 d. iki balandžio 15 d. Esant laisvų vietų prašymai priimami ištisus 

metus.“; 

3. „15. Klases komplektuoja Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių 

priėmimo komisija (toliau – komisija) ir klasių / grupių sąrašus teikia direktoriui.“; 

4. „21.2. mokiniams, kurie mokosi 1-oje klasėje ir šeima gyvena ne Elektrėnų mieste 

arba toliau negu 3 km, arba mokiniams, kurių abu tėvai (globėjai) ar vienas vaiką auginantis tėvas 

ar mama (globėjas) dirba ne Elektrėnuose arba pamaininį darbą (pateikus pažymą iš darbovietės);“; 

5. „21.4. 2–4 klasių mokiniams, gyvenantiems ne Elektrėnų mieste arba toliau negu 3 

km ir vaikas negali savarankiškai grįžti namo ar vienas likti namie, arba mokiniams, kurių abu tėvai 

(globėjai) ar vienas vaiką auginantis tėvas ar mama (globėjas) dirba ne Elektrėnuose arba pamaininį 

darbą (pateikus pažymą iš darbovietės).“; 

6. „22. Vaikai, kurių tėvai (globėjai) pateikė prašymą priimti vaiką į Mokyklos pirmą 

klasę po pirmų klasių komplektų sudarymo, skiriami į tą klasę, kurioje yra mažiausiai mokinių ir 

atsižvelgiama į 18 punkto kriterijus.“. 
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